
FK ŽELEZNÝ BROD, z.s. - FOTBALOVÝ ODDÍL 
        Nábřeží Obránců míru 881, 468 22 Železný Brod 
 

pořádá 
 

     turnaj starších přípravek 
 

43. ročník turnaje “ O skleněný míč 2019“ 
 

 
 

Termín:  středa 8. května 2019  začátek 9,15hod.  
vyhlášení turnaje cca v 16,20hod. 

 
Kategorie: starší přípravka (ročníky 2008 a mladší, slečny 2007 a mladší)  
 
Startovné: 1300,- Kč  
 
Hlavní pořadatel: Kletečka Jaroslav 725244280 

 
Počet týmů:  14 týmů 
  
Místo:  stadión FK Železný Brod, Nábřeží Obránců míru 881  
 
 
Hrací systém: dvě skupiny po sedmi týmech, první čtyři týmy ze skupin postoupí do 

finálové skupiny o 1.-.8.místo, ostatní týmy ze skupin budou hrát ve 
skupině o 9.-14.místo. Výsledky vzájemných zápasů postupujících ze 
skupin se následně započítají do finálové skupiny. To samé platí i pro 
týmy, které budou hrát ve skupině o 9.-14.místo.  

                            Každý tým odehraje 9 nebo 10 zápasů. 
 
Hrací čas: 1 x 13minut  
 
Počet hráčů:  5 hráči v poli +1 brankář 
 
Pravidla: dle věkové kategorie mladších přípravek - malá domů se nemůže 

(následuje penalta), auty se provádí klasicky vhazováním. Všechny 
kopy jsou přímé, ale je při nich zakázáno bránit brankáři v chytání. 
Brankář může hru zahájit výhozem rukou (bez omezení), výkopem 
z ruky (nesmí ale vykopnout přes polovinu a to platí i při výkopu, že si 
nechá míč skočit), nebo si míč dá na zem (tím umožní hrát soupeři) a 
vykopnout ze země (bez omezení), rohy se zahrávají klasicky.  
O pořadí ve skupinách rozhoduje počet bodů, výsledek vzájemného 
zápasu, brankový rozdíl, větší počet vstřelených branek, los. 
Tým uvedený v rozpisu jako domácí nastupuje vždy na straně, která je 
blíže ke hřišti s umělou trávou (UMT) a má výkop.   

 
 



Zvláštní ustanovení: střídačky týmů budou za brankami, na travnaté ploše se můžou 
pohybovat jen trenéři a vedoucí týmů + hráči, které právě hrají, ostatním osobám je 
zakázáno se pohybovat na travnaté ploše. Rozcvičení týmů pouze na UMT.    
    
Hřiště: hrát se bude na třech travnatých hřištích dle rozměrů pro příslušnou 

kategorii, branky 5x2m. 
 Č.1 – u silnice blíže k UMT  
 Č.2 – u silnice dále od UMT  
 Č.3 – hřiště u stráně 
 
Občerstvení: týmy, které projevili zájem budou mít oběd v polední pauze 

v průběhu turnaje bude otevřen místní kiosek, udírna a stánky  
v klubovně FK Železný Brod se bude podávat řízek nebo guláš.  

 
Rozhodčí: dle delegace 
 
Ceny: nejlepší brankář turnaje 
 nejlepší střelec turnaje  
 nejlepší hráč turnaje 
 nejlepší hráč s každého týmu 

poháry, diplomy 
ceny pro každý tým  

  
Dotazy:  Jaroslav Kletečka - mob.725244280    
 
Email:  kletecka.jaroslav@seznam.cz 

 
 

Přihlášené týmy 
 

Skupina A       Skupina B 
 
FK Železný Brod oranžoví   FK Železný Brod modří  
  
SK Zásada      TJ Červený Kostelec 
 
TJ Sokol Libuň      SK Jičín 2009 
 
FK Železný Brod 2010    Jiskra Hořice 
 
FK Turnov      SK Semily 
 
SK Jičín       FK Krásná Studánka - dívky 
 
Slovan Hrádek nad Nisou   FC Zličín  
 
 
 
 

mailto:kletecka.jaroslav@seznam.cz


Harmonogram turnaje 
 

 9,15 - nástup všech týmů 
 
 9,30 -  č.1:   Zásada – Hrádek 
    č.2:  Libuň – SK Jičín 
    č.3:  Železný Brod 2010 – Turnov  
 
 9,45 -  č.1:   Červený Kostelec – Zličín   
    č.2:  Jičín 2009 – Krásná Studánka  
    č.3:  Hořice – Semily    
 
 10,00 - č.1: Železný Brod oranž – Zásada     
     č.2: Hrádek – Libuň    
     č.3: Jičín – Železný Brod 2010    
 
 10,15 - č.1: Železný Brod modří – Červený Kostelec    
     č.2: Zličín – Jičín 2009   
     č.3: Krásná Studánka - Hořice  
 
 10,30 - č.1: Libuň – Železný Brod oranž   
     č.2: Železný Brod 2010 – Hrádek  
     č.3: Turnov – Jičín  
 
 10,45 - č.1: Jičín 2009  – Železný Brod modří   
     č.2: Hořice – Zličín  
     č.3: Semily – Krásná Studánka 
 
 11,00 - č.1: Železný Brod oranž – Železný Brod 2010       
     č.2: Hrádek – Turnov  
     č.3: Zásada  – Libuň  
 
 11,15 - č.1: Železný Brod modří - Hořice   
     č.2: Zličín – Semily  
     č.3: Červený Kostelec – Jičín 2009   
 
11,30 -  č.1: Turnov – Železný Brod oranž    
     č.2: Železný Brod 2010 – Zásada   
     č.3: Jičín – Hrádek  
 
 11,45 - č.1: Semily – Železný Brod modří   
     č.2: Hořice – Červený Kostelec 
     č.3: Krásná Studánka – Zličín  
 
12,00 - 12,50  polední pauza 
 
 
 
 
 



12,50 -  č.1: Železný Brod oranž - Jičín   
     č.2: Zásada  - Turnov 
     č.3: Libuň – Železný Brod 2010  
 
13,05  - č.1: Železný Brod modří – Krásná Studánka   
     č.2: Červený Kostelec - Semily 
     č.3: Jičín 2009 – Hořice  
 
13,20 -  č.1: Hrádek – Železný Brod oranž    
     č.2: Turnov – Libuň  
     č.3: Jičín – Zásada  
 
13,35   - č.1: Zličín – Železný Brod modří     
     č.2: Semily – Jičín 2009  
     č.3: Krásná Studánka – Červený Kostelec 
 
14,00 -  č.1: A1 – B4    
     č.2: A2 – B3 
     č.3: A3 – B2 
 
14,15  - č.1: A4 – B1   
     č.2: A5 – B7 
     č.3: A6 – B6 
 
14,30 -  č.1: B3 – A1    
     č.2: B2 – A2 
     č.3: A7 – B5 
 
14,45   - č.1: B1 – A3     
     č.2: B4 – A4 
     č.3: B6 – A5 
 
15,00 -  č.1: B2 – A1    
     č.2: B5 – A6 
     č.3: B7 – A7 
 
15,15  - č.1: A2 – B1   
     č.2: A3 – B4 
     č.3: A4 – B3 
 
15,30 -  č.1: A5 – B5    
     č.2: A6 – B7 
     č.3: A7 – B6 
 
15,45   - č.1: A2 – B4     
     č.2: A3 – B3 
     č.3: A4 – B2 
 
16,00 -  č.1: A1 – B1  


